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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Mažeikių  rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Bibliotekos vizija – modernus bendruomenės traukos bei informacijos centras, skirtas žmonių 

tobulėjimui, savišvietai ir laisvalaikiui. Biblioteka suteikia galimybę nemokamai naudotis 

knygomis, periodiniais, informaciniais leidiniais, senais ir retais spaudiniais, kompaktiniais diskais, 

vaizdo ir garso dokumentais, tradiciniais ir kompiuteriniais katalogais, internetu, duomenų bazėmis.  

Biblioteka organizuoja literatūrinius, krašto istorijai skirtus renginius, ekskursijas, rengia 

projektus fondams ir programoms. Dalyvaudama projekte „Atrask save“ (2014 - 2020 m. ES fondų 

investicijų veiksmų programa) biblioteka priima jaunus savanorius, nedirbančius ar besimokančius 

žmones, kurie nori čia atlikti praktiką, gilindami IT įgūdžius, plėsdami informacijos, 

komunikacijos, archyvų tvarkymo žinias. Biblioteka yra darbui, poilsiui ir savišvietai patraukli 

erdvė. 

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos prioritetais buvo:  

 Universalaus ir optimalaus bibliotekos fondo formavimas, atsižvelgiant į Mažeikių 

rajono istorines tradicijas, ekonominę bei kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją bei 

gyventojų poreikius.   

 Bibliotekos teikiamų paslaugų kokybės ir įvairovės gerinimas, prisitaikant prie 

besikeičiančių modernios visuomenės poreikių. 

 Skaitymo skatinimas, lygių galimybių gyventojų švietimui, nuolatiniam žinių ir 

gebėjimų ugdymui, informacijos ir kultūros prieigai. 

 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų darbo motyvacijos ir profesionalumo 

skatinimas.  

 Dalyvavimas įvairiose programose ir projektuose. 

 Bendradarbiavimas su Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigomis, kultūros 

centru ir jo filialais, seniūnijomis, socialinėmis institucijomis bei kitomis įstaigomis.   

 Teigiamo bibliotekos įvaizdžio formavimas.  

 Bibliotekos veiklos viešinimas.  

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2020-aisiais metais, įvairiais žodiniais ir 

vaizdiniais renginiais, minėjo Mažeikių savivaldos 100-metį, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

30-metį, Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmetį, Lietuvos žydų istorijos, žolininkės Eugenijos 

Šimkūnaitės, poeto kraštiečio Henriko Nagio 100-mečio, Tautodailės metus, kitas tautines ir 

valstybines šventes, rašytojų jubiliejus, Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę. 

Šioms progoms paminėti visus metus vyko įvairiausi renginiai, akcijos, diskusijos, 

konkursai, buvo rengiamos virtualios parodos. Didesnis dėmesys buvo skiriamas viešiesiems 

ryšiams – renginių reklamai, informacijos apie biblioteką sklaidai žiniasklaidoje. 

Rajono bibliotekos 2020 m. minėjo atmintinas datas ir valstybines šventes, rašytojų 

gimimo jubiliejus, Šerkšnėnų bibliotekos veiklos įkūrimo 75-ąsias, Naftininkų filialo veiklos 35-

ąsias metines, organizavo renginius vasario 16-osios, Gedulo ir Vilties bei valstybės dienoms, 

rašytojų A. Baranausko, Žemaitės gimimo jubiliejams atminti, Knygnešio, Tarptautinei vaikų 

knygos, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienoms, Nacionalinei bibliotekų, Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitėms, akcijai „Knygų Kalėdos“. Židikų biblioteka minėjo Židikų miestelio įkūrimo 

460 metines. 
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2020 metais užklupusi pandemija turėjo didžiulės įtakos ir bibliotekų veiklai. Dėl šalyje 

paskelbto karantino keletą mėnesių buvo sustabdytas vartotojų aptarnavimas, kultūrinė, mokomoji 

ir edukacinė veikla, neveikė skaityklos. Tai turėjo reikšmingos įtakos rodiklių mažėjimui. 

Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose 2020 m. buvo 

užregistruoti 7737 vartotojai (2019 m. - 8517), lankytojai 126027 (2019 m. - 138132). Jiems išduota 

186811 fiz. vnt. dokumentų (2019 m. - 208583). Dalis veiklų buvo perkelta į virtualią erdvę: 

Viešosios bibliotekos interneto svetainėje ir Facebook paskyroje buvo publikuojamos virtualios 

parodos, skelbiamos akcijos, skaitytojai kviečiami dalyvauti virtualiose viktorinose. Šie iššūkiai 

pareikalavo iš darbuotojų naujų kompetencijų, teko daugiau mokytis, kaip panaudoti informacines 

technologijas savo darbe, kelti kvalifikaciją nuotoliniu būdu vykusiuose seminaruose, 

konferencijose ir mokymuose. 

Pagal Nacionalinės Martyno Mažvydo rekomendacijas 2020 metų veiklos ataskaitoje įvesti 

nauji bibliotekinio darbo apskaitos rodikliai: virtualūs renginiai – 271, virtualių renginių dalyvių 

skaičius – 15508, virtualių apsilankymų skaičius – 39684. Nepaisant 2020 metais tekusių iššūkių, 

šie rodikliai atspindi tendenciją, kad žmonėms biblioteka yra reikalinga, jos veikla pandemijos metu 

buvo matoma, sudaromos sąlygos vartotojams stebėti virtualiai vykusius renginius, edukacijas, 

garsinius skaitymus, viktorinas, akcijas, naujų knygų pristatymus ir kt. Virtualios paslaugos buvo 

labai populiarios, nes dalis vartotojų, dėl pandemijos, negalėjo arba nenorėjo atvykti į biblioteką. 

Karantino nauda  ̶  naujų darbo formų atsiradimas. Karantino metu sukurta nauja knygų 

vežimo paslauga senjorams ir rizikos grupėje esantiems asmenims „Knygos į namus“. Buvo 

rūpinamasi neįgaliųjų ir senyvo amžiaus skaitytojų skaitymu, regėjimo negalią turinčių skaitytojų 

bibliotekiniu aptarnavimu.  

2020 m. kovo pradžioje Viešoji biblioteka dalyvavo iniciatyvoje „Pagalbos žemėlapis“. 

Kelios dešimtys šalies viešųjų bibliotekų, tarp jų Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 

per karantiną užvėrus duris lankytojams, ėmėsi gaminti apsaugos priemones medikams. Pilietiškos 

iniciatyvos „Pagalbos žemėlapis“ metu trimačiais (3D) spausdintuvais spausdino specialius 

apsauginius rėmelius Prusa, panašius į akinių, prie kurių buvo tvirtinami apsauginiai veido 

skydeliai. Jie daliai medikų galėjo būti vos ne vienintelė apsaugos priemonė nuo oro lašiniu būdu 

plintančio viruso arba papildoma apsauga, dėvima kartu su respiratoriumi ar kauke. Nors 

bibliotekos pajėgumai nebuvo dideli – per dieną buvo pagaminama nuo dviejų iki keturių tokių 

rėmelių. Šios iniciatyvos metu iš viso pagaminta 117 vnt. akinių rėmelių, įmontuoti apsaugos 

skydai ir perduoti Všį Mažeikių ligoninei, Mažeikių ligoninės Vaikų ligų skubios pagalbos skyriui, 

Všį Mažeikių PSPC ir Židikų ambulatorijai-med. punktui, 50 vnt. aprūpinti ir bibliotekos 

darbuotojai. Iniciatyvos metu buvo naudojami bibliotekoje esantys ištekliai, nebuvo gauta jokia 

papildoma finansinė parama. 

2020 m. Viešoji biblioteka ir filialai įgyvendino 15 projektų, kuriems vykdyti skirta 

17 507,70 Eur lėšų. Bibliotekininkės teikė paraiškas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo 

ir kultūrinio raštingumo asociacijos akcijos „Metų knygos rinkimai 2020“ nominuotoms knygoms 

įsigyti. Knygų komplektai paskirti Purvėnų ir Reivyčių filialams. 

Skaitytojų aptarnavimo skyrius parengė ir įgyvendino tris projektus: „Interaktyvus 

Mažeikių krašto kultūrinis žemėlapis: atrask, pažink, kurk, dalinkis“ kurį finansavo Lietuvos 

kultūros taryba (5000,00 Eur) ir Mažeikių rajono savivaldybė (1580,00 Eur), „Palik tik dainą man: 

Paulius Širvys eilėse, dainose, prisiminimuose“ (Mažeikių rajono savivaldybė, 750,00 Eur), 

„Mažeikiai vakar ir šiandien“ (Mažeikių rajono savivaldybė, 310,00 Eur). Kai tik leido karantino ar 

ekstremaliosios situacijos režimo sąlygos, buvo organizuojami planuoti renginiai.  

Skyriaus darbuotojos dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga 

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ veiklose: organizavo ir vedė  gyventojams skaitmeninio 

raštingumo mokymus, tačiau karantino sąlygomis nebuvo galimybės pravesti daugiau tiesioginių 

mokymų. Tiesioginiuose kompiuterinio raštingumo mokymuose dalyvavo 351 dalyvis. Viešosios 

bibliotekos Viešųjų ryšių specialistė organizavo virtualius, nuotolinius skaitmeninio raštingumo 

mokymus. Virtualių (online MS Teams) vartotojų mokymų dalyvių skaičius – 76. 
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Didelis dėmesys skiriamas vaikų savišvietai, skaitymo skatinimui. Vaikų ir jaunimo 

skyriaus vienas iš svarbiausių kriterijų  ̶  vykdyti sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, 

informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo programas ir 

projektus. Nenumatytų ir neįprastų ribojimų kupinas laikotarpis privertė keisti numatytus planus, 

priimti naujus iššūkius, sugalvoti kokiais renginiais būtų galima sudominti vaikus virtualioje 

erdvėje.  

Vykdant Mažeikių rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Emocijų raiškos erdvė“ 

skyriuje įkurta erdvė, kurioje buvo rengiamos emocijų pažinimo edukacijos bibliotekos lankytojams 

vaikams. Taip pat buvo vykdomas projektas „Biblioteatras šeimai“, kurio metu buvo supažindinta 

su skirtingomis lėlių teatro rūšimis ir sukurta edukacinė teatrinės veiklos programa vaikams. 

Prisijungta prie projekto „Atverkime duris vasarai“. Tai suteikė vaikams galimybę prasmingai leisti 

vasaros atostogas bibliotekoje. Partnerio teisėmis dalyvauta Telšių Karolinos Praniauskaitės 

viešosios bibliotekos vykdomame projekte „Biblioteka – erdvė susitikimams, pažinimui ir kūrybai“. 

Prisijungta prie akcijos „Saugesnio interneto savaitė“. Moksleiviai buvo kviečiami užsisakyti 

veikiančias Kultūros paso programas: „Mažeikiškio kiškio teatras“, „Detalė + detalė = robotas“, 

„Idėja + detalė = robotas“, „Teatro dėžutė „Kamišibai“. 

Bibliotekininkai, panaudodami Kamišibai „Keliaujančią teatro dėžutę“, sekė pasakas 

Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje, bibliotekos kiemelyje ir miesto bei kaimo 

filialuose.  

Organizuoti ir kiti žodiniai renginiai ir parodos, minint svarbiausius praėjusių metų įvykius. 

Spektaklius rodė bibliotekos atnaujintas „Kiškio Mažeikiškio lėlių teatras“. Vyresniosios 

bibliotekininkės edukacinei veiklai rengė ir vykdė projektus, dalyvavo kitų organizacijų 

projektuose, iniciatyvose, teikė konsultacijas bibliotekų darbuotojams edukacinių veiklų 

organizavimo klausimais, organizavo virtualius garsinius skaitymus, ekskursijas, edukacijas vedė 

bibliotekos personažas Kiškis Mažeikiškis ir Raganaitė. 

Vaikų ir jaunimo skyrius bendradarbiauja su pradinėmis, pagrindinėmis mokyklomis, 

progimnazijomis ir gimnazijomis organizuojant užsiėmimus, edukacijas ir kitus renginius. 

Bendradarbiaujama su lopšeliais-darželiais: „Saulutė“ „Bitutė“, „Žilvitis“ „Gintarėlis“, „Buratinas“, 

Senamiesčio, „Žiburėlio“, „Vyturio“, „Ventos“, „Kalnėnų“, ir kitų mokyklų mokytojais ir 

moksleiviais, moksleivių namų dailės studija (vad. G. Brasienė), kurios ugdytinių darbai 

eksponuojami bibliotekoje. 

Tradiciniame renginyje – „Mažeikių miesto piknikas“, kurį organizavo Savivaldybės 

jaunimo reikalų taryba, įvairaus amžiaus mažeikiškiai turėjo progą susipažinti su rajone veikiančių 

būrelių, klubų, nevyriausybinių organizacijų veikla. Renginyje dalyvavo ir Mažeikių rajono 

savivaldybės viešoji biblioteka. Tą dieną parke  apsilankiusiems vaikams, jų tėveliams, mokytojams 

Viešosios bibliotekos darbuotojos pristatė jau veikiančias kultūros paso programas „Teatro dėžutė 

Kamišibai“, „Mažeikiškio Kiškio teatras“ ir naujas programas 2–4 klasėms „Detalė + Detalė = 

Robotas“, 5–8 klasėms – „Idėja + Detalė = Robotas“. 

Mažeikiuose lankėsi keliaujanti Kultūros ministerijos projekto „Aktuali kultūra“ 

ekspozicija. Projekto tikslas – paskatinti meno sklaidą, didinti žmonių domėjimąsi ir įsitraukimą į 

kultūrinę veiklą. Renginių metu visuomenei pristatomi šalies menininkai ir jų darbai, kultūros 

organizacijos, atnaujinti objektai. Į šį projektą įsijungė ir Mažeikių rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka, renginio metu pristačiusi edukacines veiklas, renginius, duomenų bazes ir kitas 

paslaugas. 

2020 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. biblioteka prisidėjo prie Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamos Skaitymo skatinimo programos akcijos „Vasara su 

knyga“. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje prie skaitymo iššūkio prisijungė 221 

dalyvis, o visas penkias organizatorių sugalvotas užduotis įveikė net 155 skaitytojai. Iš viso per tris 

mėnesius trukusią akciją buvo perskaityta daugiau kaip 971 knyga. Iš Mažeikių viešosios 

bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus dalyvavo ir visas užduotis įveikė 16 skaitytojų vaikų, 

filialuose skaitymo iššūkyje užsiregistravo 174 dalyviai, įveikė net 125 skaitytojai. Aktyviausi buvo 
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ir iššūkio užduotis įveikė Užlieknės (15), Purvėnų (11) ir Reivyčių (11) filialų skaitytojai. Labai 

gaila, kad skaitymo iššūkio akcija Krakių filiale nesulaukė jokio skaitytojų susidomėjimo. 

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų skaitytojai, lankytojai, svečiai 

liepos ir rugpjūčio mėnesiais turėjo galimybę išbandyti Oculus quest virtualios realybės akinius. 

Įrangą paskolino Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, kuri įgyvendina projektą 

„STEMCASpace“. Virtualios realybės laboratorijoje iš viso vyko 30 užsiėmimų. Užsiėmimų metu 

buvo siūloma išbandyti įvairių į akinius instaliuotų programėlių ir žaidimų galimybes, tačiau 

kiekvienas individualiai pasirinko kur ir ką pamatyti virtualiame pasaulyje. Vieni užsiėmimo 

dalyviai žaidė stalo tenisą su robotu, gaudė kaladėles žaidime „Beat Saber“, rūpinosi virtualiu 

augintiniu – „Bogo“, taip pat skraidė erdvėlaiviu su „Žvaigždžių karų“ personažais, vaikščiojo po 

kosmosą, važinėjosi linksmaisiais kalneliais, kiti dalyviai  plaukiojo su įvairiausiais vandens 

gyvūnais. 

2018 m. – 2021 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vykdo projektą 

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“. Projekto tikslas plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto 

infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių 

kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos 

iniciatyvose.  

Pagal šį projektą Mažeikių rajono savavaldybės bibliotekai skirta įranga: 

 filialams - daugiafunkciniai spausdintuvai Triumph-Adler P-3527w MFP, 

projektoriai  Viewsonic PX701HD. 

 kompiuteriai HP Pro One 440 G4 23,8‘‘ AIO  

 televizoriai – modelis TCL 65EP640 

 

Bibliotekos pavadinimas Kompiuterių skaičius 

Bugenių filialas 2 

Laižuvos filialas 4 

Plinkšių filialas 3 

Renavo filialas 5 

Purvėnų filialas 4 

Šerkšnėnų filialas 6 

Urvikių filialas 4 

Užlieknės filialas 2 (gautas nepilnas komplektas) 

Viekšnių miesto filialas 4 

 

Bibliotekos indėlis ugdant gyventojų skaitmeninį raštingumą, yra labai didelis. Ši 

bibliotekos veikla ir toliau turi būti viena iš prioritetinių, kadangi sparčiai į visas gyvenimo sritis 

besiveržiančios informacinės technologijos reikalauja nuolat atnaujinti jau turimus įgūdžius ir įgyti 

naujų gebėjimų. 

Biblioteka yra pati geriausia vieta nuolat ugdyti ir palaikyti reikiamo lygių aptarnaujamos 

bendruomenės skaitmeninį raštingumą, užtikrinti, kad skaitmeninė atskirtis mažėtų. 

Viešoji biblioteka ir jos filialai aktyviai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, 

saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ veiklose: 

 kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams pagal pradedančiųjų ir 

pažengusiųjų mokymo programas;  

 kompiuterinio raštingumo mokymai darbuotojams (bibliotekininkams) pagal 

pažengusiųjų mokymo programas;  

 dalyvavimas akcijoje „Senjorų dienos internete 2020“. 

Mokymai buvo organizuoti tiek bibliotekose, tiek nuotoliniu būdu. 

 

https://www.triumph-adler.lt/C12577EB004E1BD2/direct/p-3527wmfp-lt-product
https://www.viewsonic.com/eu/products/projectors/PX700HD.php
http://www8.hp.com/ie/en/products/desktops/product-detail.html?oid=21351235#!tab=features
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Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl visuotinio karantino įvedimo 

Lietuvos teritorijoje nuo lapkričio mėn. Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka apribojo 

savo veiklą ir vykdė tik bekontaktį lankytojų aptarnavimą dokumentais: 

 Tik leidinių skolinimas ir grąžinimas; 

 Skaitytojų grąžinti leidiniai karantinuojami 72 val.  

 Leidinius rekomenduojama užsisakyti iš anksto elektroniniame kataloge 

http://www.mrvb.lt/katalogai-ir-db/katalogai/, elektroniniu paštu ar paskambinus 

telefonu į savo biblioteką.  

 Vieša kompiuterių prieiga stabdoma. 

 Neformalus švietimas, edukacijos, renginiai vyksta nuotoliniu būdu virtualioje 

erdvėje. Informacija skelbiama svetainėje www.mrvb.lt, bibliotekos socialinėje 

paskyroje „Facebook“.  

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvauja Lietuvos apskričių viešųjų 

bibliotekų asociacijos projekte „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų 

turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“, kurį finansuoja LR kultūros ministerija. 

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. viešosios bibliotekos duris puošia išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė 

„Biblioteka visiems“. Skirtingos elementų spalvos ir jų susijungimas rodo gebėjimą priimti 

vieniems kitus, nepaisant mūsų skirtumų ir įvairumo bei simbolizuoja bibliotekų ketinimą didinti 

savo paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą 

ir ugdyti toleranciją. Pagal projektą buvo gautas „Sensorinio gesintuvo pagalbinių priemonių 

rinkinys“, kuris naudojamas, kai ASS turintį asmenį ištinka sensorinė perkrova, nerimas, baimė ar 

panika. Bibliotekų specialistams, buvo rengiami mokymai, tobulinamos darbuotojų kompetencijos, 

parengtas kvalifikacinis-pažintinis vaizdo filmas, supažindinantis su autizmo spektro sindromu, 

teikiantis patarimų, kaip elgtis, į ką atkreipti dėmesį bendraujant su autizmo spektro ir kalbos bei 

komunikacijos sutrikimų turinčiais asmenimis – tiek vaikais, tiek suaugusiaisiais. Naujovės 

diegiamos bendradarbiaujant su autizmo spektro sutrikimų specialistais, kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų turinčių vaikų šeimomis, bibliotekose vieningai taikomi infrastruktūriniai sprendimai, 

kuriamos naujos paslaugos Autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio 

sutrikimų turintiems lankytojams. 

2020 metais Informacijos išteklių formavimo skyrius vykdė apklausą – Mažeikių rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų rinkodaros komplekso analizė vartotojų požiūriu. 

Tikslas: išanalizuoti Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų rinkodaros 

kompleksą. Iš viso apklausta 319 vartotojų, 319 anketų: iš jų 249 pildytos elektroniniu būdu, 70 

popierinių, 7 popierinės sugadintos. Rezultatų apskaičiavimui ir detalesniam tyrimo plėtojimui 

sutrukdė karantinas. 2021 metais kovo mėn. bus išanalizuoti gauti duomenys ir pristatyti rajono 

gyventojams. 

  

 

APIBENDRINIMAS, IŠVADOS, PRIEMONIŲ SIŪLYMAI DĖL VEIKLOS TOBULINIMO 

 

Stiprybės: 

 

 Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti, padidėjo.  

 2020 m. rajono bibliotekose gauta daugiau dokumentų nei 2019 m. 2020 m. bibliotekos 

fondui komplektuoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skyrė 50 654,00 Eur 

(6424,00 Eur daugiau nei 2019 m.).  

 2020 metais bibliotekas pradžiugino Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos įsakymas 

„Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių viešosioms 

bibliotekoms dokumentams įsigyti, paskirstymo“, kuriame buvo numatytos papildomos 

lėšos įsigyti knygas, vaikiškus žaidimus, edukacines priemones. Mažeikių rajono 

savivaldybės viešoji biblioteka gavo papildomai 37344,00 Eur, fondai papildyti 4566 

egzemplioriais leidinių. Nupirkta daug programinės literatūros, vaikiškų interaktyvių 

http://www.mrvb.lt/
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edukacinių knygų, nauja moksline literatūra papildyti Saugyklos bei Informacijos ir 

kraštotyros skaityklos fondai.  

 Truputį padidėjo Mažeikių savivaldybės skiriamos lėšos periodikai įsigyti. Tai turėjo įtakos 

paklausių periodinių leidinių užsakymui. 

 Viešoji biblioteka ir filialai įgyvendino 15 projektų. Mažeikių rajono savivaldybė pagal 

rajono kultūros projektų (programų) finansavimo programą 14 projektų įgyvendinimui skyrė 

12 507,70 Eur, Lietuvos kultūros tarybos finansuojamo projekto „Interaktyvus Mažeikių 

krašto kultūrinis žemėlapis: atrask, pažink, kurk, dalinkis“ įgyvendinimui skyrė – 5000 Eur.  

 Bibliotekininkės teikė paraiškas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir 

kultūrinio raštingumo asociacijos akcijos „Metų knygos rinkimai 2020“ nominuotoms 

knygoms įsigyti. Knygų komplektai paskirti Purvėnų ir Reivyčių filialams. 

 Įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos ir Mažeikių rajono savivaldybės finansuojamas 

projektas „Interaktyvus Mažeikių krašto kultūrinis žemėlapis: atrask, pažink, kurk, 

dalinkis“, svetainėje www.mrvb.lt.  

 Bendradarbiaujant su Mažeikių fotoklubu išleistas Mažeikių savivaldos 100-mečiui skirtas 

fotografijų parodos katalogas. 

 Vykdant Mažeikių rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Emocijų raiškos erdvė“ 

Vaikų ir jaunimo skyriuje įkurta erdvė, kurioje buvo rengiamos emocijų pažinimo 

edukacijos bibliotekos lankytojams vaikams. 

 Biblioteka tampa atvira visiems – pagal projektą „Autizmo spektro ir kitų kalbos, 

komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo 

diegimas“. 

 Filialuose parengti ir įgyvendinti šie projektai: Sedos miesto filialo ir Renavo filialo bendras 

projektas „Iš vaikystės knygų į gyvenimą su knyga“, Židikų filialo parengtas projektas 

„Kartas sujungianti fotografija“, kurio tikslas išsaugoti Židikų miestelio kultūros paveldą, jo 

savitumą atskleisti per fotografijos meną Židikų miestelio 460-ąsias paminėjimo metines.  

 Edukacinių programų ir kūrybinių bei inžinerinių paketų įveiklinimas. 

 Plečiamos paslaugos vaikams ir jaunimui, sudarant sąlygas aktyviau naudotis bibliotekų 

sukauptomis vertybėmis, edukacinėmis programomis. 

 Buvo bendradarbiaujama su Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigomis, kultūros 

centru ir jo filialais, seniūnijomis, socialinėmis institucijomis bei kitomis įstaigomis.   

 2020 m. kovo pradžioje pilietiškos iniciatyvos „Pagalbos žemėlapis“ metu trimačiu (3D) 

spausdintuvu Viešosios bibliotekos automatizavimo procesų inžinierius spausdino specialius 

apsauginius rėmelius Prusa, prie kurių buvo tvirtinami apsauginiai veido skydeliai. Šios 

iniciatyvos metu iš viso pagaminta 117 vnt. akinių rėmelių, įmontuoti apsaugos skydai ir 

perduoti Všį Mažeikių ligoninei, Mažeikių ligoninės Vaikų ligų skubios pagalbos skyriui, 

Všį Mažeikių PSPC ir Židikų ambulatorijai-med. punktui, 50 vnt. aprūpinti ir bibliotekos 

darbuotojai.  

 Naujų darbo formų atsiradimas – karantino metu sukurta nauja knygų vežimo paslauga 

senjorams ir rizikos grupėje esantiems asmenims „Knygos į namus“. 

 Gyventojai nuolat buvo mokomi naudotis elektroninėmis bibliotekos paslaugomis: užsakyti, 

rezervuoti leidinius el. kataloge, prasitęsti knygų grąžinimo terminą. 

 Naudojantis LIBIS suvestiniu katalogu ir Mažeikių viešosios bibliotekos elektroniniu 

katalogu, teikiama vartotojams informaciją apie naujas knygas ir kitus dokumentus, esančius 

mūsų ir kitose šalies bibliotekose,  

 Bibliotekos vartotojai buvo mokomi naudotis elektroninėmis bibliotekos paslaugomis, 

teikiamos konsultacijas Viešosios interneto prieigos taške. 

 Tobulinant vartotojų aptarnavimą LIBIS sistemoje, suteikiama galimybė nuo 2020 m. kovo 

mėn.  dokumentų rezervavimo paslauga naudotis visų filialų skaitytojams.   

 Rengiant spaudinių parodas panaudojamos mokymų ir seminarų metu įgytos kompetencijos, 

gebama originaliau ir kūrybiškiau populiarinti knygas ir skaitymą. 

http://www.mrvb.lt/
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 Atliktas tyrimas ̶ Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų rinkodaros 

komplekso analizė vartotojų požiūriu. 

 Bibliotekos ir jos vykdomų veiklų viešinimas žiniasklaidoje, socialinėse medijose. 

 

 

Silpnybės:  
 

 2020 metais užklupusi pandemija turėjo didžiulės įtakos ir bibliotekų veiklai. Dėl šalyje 

paskelbto karantino keletą mėnesių buvo sustabdytas vartotojų aptarnavimas, kultūrinė, 

mokomoji ir edukacinė veikla, neveikė skaityklos. Tai turėjo reikšmingos įtakos rodiklių 

mažėjimui. 

 Rajono bibliotekose užregistruota 780 vartotojų mažiau (viešojoje bibliotekoje – 456, miesto 

filialuose - 155, kaimo filialuose - 169 vartotojais mažiau).    

 Išduota mažiau dokumentų negu 2019 m. Biblioteka keletą mėnesių skaitytojų į vidų 

nebeįsileido, tik parinkdavo knygas pagal skaitytojo pageidavimą. Nevisiems tai patiko, 

todėl dalis skaitytojų į biblioteką nebėjo. 

 Vartotojų sumažėjo šiuose filialuose: Auksodės, Bugenių, Plinkšių, Renavo, Šerkšnėnų, 

Tirkšlių, Urvikių, Užlieknės, Sedos miesto, Naftininkų, Reivyčių. 

 Kaimo filialuose vaikų vartotojų ir apsilankymų rodikliai sumažėjo. Pagrindinės darbo su 

vaikais rodiklių sumažėjimo priežastys:  

 pandemijos ir karantino laikotarpis;  

 mažėjantis gyventojų vaikų skaičius; 

 kai kurių kaimų moksleiviai lanko Mažeikių miesto mokyklas ir naudojasi 

mokyklų bibliotekų ar Mažeikių miesto bibliotekų fondais.  

 Pagrindinė problema – periodinių leidinių trūkumas, ypač kaimų filialuose. 

 Didelis vartotojų rezervuojamų dokumentų skaičius rodo, kad skaitytojams pačių 

populiariausių knygų tenka laukti eilėje.   

 Trūksta aktyvesnio darbo su skolininkais. 

 Negalime pradėti skaitmeninimo darbų, nes neturime tam darbui tinkamos techninės 

įrangos. 

 Dėl nepakankamo informacinių technologijų panaudojimo mažai buvo veiklų, skelbiamų 

virtualioje erdvėje karantino laikotarpiu. 

 Nepakankamai populiarinama TBA paslauga (leidinius užsakyti iš kitų bibliotekų TBA 

keliu). 

 Mažėja prisijungimų prie duomenų bazių skaičius.  

 Vis dar yra remontuotinų bibliotekų: Leckavos, Plinkšių, Buknaičių, Urvikių, Purvėnų 

filialų patalpas reikia perdažyti, atlikti kosmetinius remontus. 

 

 

Galimybės: 

 

 Ieškoti galimybių dalyvauti projektų konkursuose, siekiant modernizuoti bibliotekas ir teikti 

naujas paslaugas, gauti paramą renginiams organizuoti, reikiamoms priemonėms ir 

leidiniams įsigyti. 

 Naudojantis techninėmis priemonėmis organizuoti šiuolaikinius mokymus ir edukacines 

veiklas. 

 Gerinant bibliotekų fondų kokybę, kasmet analizuoti viešosios bibliotekos ir filialų vartotojų 

poreikius, pagal galimybes siekti įsigyti naujų dokumentų, šakinės literatūros. 

 Komplektuojant dokumentus atkreipti dėmesį į konkrečias sritis, ieškoti galimybių papildyti 

naujais dokumentais, išlaikant vertingus ir istorinę, kraštotyrinę reikšmę turinčius 

dokumentus. 
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 Nuodugniai peržiūrėti visų skyrių ir filialų inventorines knygas, nurašymo aktus, bibliotekos 

fondo  bendrąsias apskaitos knygas, sutikslinti duomenis.  

 Užbaigti rekatalogavimo procesą viešosios bibliotekos kaimo filialuose: Urvikių, Užlieknės, 

Plinkšių, Ukrinų, Kapėnų, Bugenių, Buknaičių. 

 Aktyvinti ir tobulinti parodų bei virtualių renginių organizavimą. 

 Populiarinti tarpbibliotekinio abonemento paslaugas. 

 Aktyvinti darbą su skolininkais.  

 Aktyvinti paslaugą „Knygos į namus“ neįgaliesiems ir senyvo amžiaus skaitytojams.  

 Rūpintis regėjimo negalią turinčių skaitytojų bibliotekiniu aptarnavimu.   

 Mokyti vartotojus aktyviau naudotis bibliotekos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis: 

knygų užsakymu, rezervavimu, grąžinimo termino pratęsimu ir kt. 

 Skatinti bibliotekininkus kelti kvalifikaciją, studijuoti kitų bibliotekų patirtį, ieškoti naujovių 

ir kūrybiškai jas pritaikyti savo darbe.  

 Plėtoti ryšius su kitomis kultūros ir švietimo įstaigomis. 

 Stengtis ir kitais metais daug dėmesio skirti bibliotekų įvaizdžio formavimui.  
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I. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMAS 
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Viešosios bibliotekos 

veikla 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

5(SFA) 597 200,00  597 200,00 100 

Užtikrinama veikla, 

etatų sk.       
51,75 51,75  

Filialų skaičius, vnt. 24 24  

Vartotojų aptarnavimas 

bibliotekose ir namuose 

Skaitytojų 

aptarnavimo, 

Vaikų ir jaunimo 

skyrių, 

informacijos ir 

kraštotyros 

skaityklos,, filialų 

darbuotojai 

Vartotojų skaičius, 

vnt.  
8200 7737 

Dėl pandemijos ir 

karantino ribojimų, 

sumažėjo 

Lankytojų skaičius, 

vnt. 
140900 126027 

Dėl pandemijos ir 

karantino ribojimų, 

sumažėjo 

Vartotojams išduotų 

dokumentų skaičius, 

vnt. 

204500 186811 

Dėl pandemijos ir 

karantino ribojimų, 

sumažėjo 

Neįgaliųjų ir senyvo 

amžiaus vartotojų 

aptarnavimas namuose 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyriaus, filialų 

darbuotojai 

Vartotojų skaičius, 

vnt.  
240 362  

Nuneštų dokumentų 

skaičius, vnt. 
6 500 8556  

Kraštotyros darbų 

rengimas 

Informacijos ir 

kraštotyros 

skaityklos 

bibliografas, 

filialų darbuotojai 

Parengtų kraštotyros 

darbų sk.  
11 9 

26 kraštotyros darbai 

tęsiami 2021 m. 
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Atsakymai į 

informacines užklausas 

Skaitytojų 

aptarnavimo, 

Vaikų ir jaunimo 

skyrių, 

informacijos ir 

kraštotyros 

skaityklos, filialų 

darbuotojai 

Atsakytų informacinių 

užklausų skaičius, vnt. 
2 160 2645  

Bibliotekos 

propagavimas 

žiniasklaidoje 

Viešosios 

bibliotekos ir 

filialų darbuotojai 

Parengtų straipsnių 

skaičius, vnt. 
700 672 

Dėl pandemijos ir 

karantino ribojimų, 

vyko mažiau 

renginių, dauguma 

veiklų persikėlė į 

virtualią erdvę 

Vartotojų mokymai 

fondų, paslaugų, 

įrangos, informacinių 

šaltinių panaudojimo, 

kompiuterinio 

raštingumo klausimais 

Skaitytojų 

aptarnavimo, 

Vaikų ir jaunimo 

skyrių, 

Informacijos ir 

kraštotyros 

skaityklos, filialų 

darbuotojai 

Vartotojų, 

apsilankiusių 

apmokymuose, 

skaičius, vnt. 

2 200 2260  

Kompleksinių, žodinių 

renginių organizavimas, 

parodų rengimas 

Skaitytojų 

aptarnavimo, 

Vaikų ir jaunimo 

skyrių, 

Informacijos ir 

kraštotyros 

skaityklos, filialų 

darbuotojai 

Suorganizuotų 

kompleksinių, žodinių 

renginių skaičius, vnt. 

450 469 

Iš jų virtualūs 

renginiai, edukacijos 

- 271 

Parodų skaičius, vnt. 360 436 
Iš jų virtualios 

parodos - 140 

Dokumentų 

komplektavimas ir 

tvarkymas 

Informacijos 

išteklių 

formavimo 

skyriaus vedėjas 

 

50 654,00 

Kultūros 

ministe-

rijos lėšos 

  

37 344,00 

Valstybės 

vardu 

pasiskolin-

tos lėšos 

87 998,00 100 

Užsakytų ir įsigytų 

naujų knygų skaičius, 

vnt. 

5 200 10301 
Gautos papildomos 

lėšos 
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5(SFA) 

 

8 000,00 
 

7 898,51 99 

Užprenumeruotų 

periodinių leidinių 

pavadinimų skaičius, 

vnt. 

50 85  

Bibliotekų aprūpinimas 

šiuolaikinėmis 

kompiuterinėmis darbo 

priemonėmis ir 

ūkinėmis prekėmis 

Direktorius, 

vyriausiasis 

buhalteris, Ūkio 

skyriaus vedėjas, 

IT specialistas 

5(SFA) 

5(SP) 

5(SP-

PNAD) 

14 200,00 

1 300,00 

400,00 

14 129,99 

1 202,27 

368,00 

99 

92 

92 

Įsigyta darbo 

priemonių, ūkinių, 

remonto, 

reprezentacinių 

prekių, išlaidos Eur 

15 900,00 15 700,26  

Įstaigos funkcionavimo 

užtikrinimas (šildymo 

paslaugos, elektros 

energija, vandentiekis ir 

kanalizacija, šiukšlių 

išvežimo išlaidos ir kt. 

paslaugos) 

Direktorius, 

vyriausiasis 

buhalteris, Ūkio 

skyriaus vedėjas 

5(SFA) 45 900,00 32 172,95 70 

Užtikrinamas 

komunalinių paslaugų 

teikimas, išlaidos Eur 

42 900,00 29 022,80 

Dėl pandemijos, 

vyko nuotolinis 

darbas, mažesnės 

išlaidos 

Suteiktos kt. 

paslaugos, išlaidos Eur 
3 000,00 2 929,14  

Transporto priemonės 

išlaikymas 

Direktorius, 

vairuotojas 
5(SFA) 4 500,00 4 467,41 99 

Transporto priemonės 

išlaikymo išlaidos, Eur 
4 500,00 4 467,41  

Ryšių paslaugų teikimo 

užtikrinimas 

Direktorius, IT 

specialistas 
5(SFA) 10 700,00 10 698,99 99 

Užtikrintas ryšių 

paslaugų teikimas, 

išlaidos Eur 

10 700,00 10 698,99  

Vykimas į 

komandiruotes 
Direktorius 5(SFA) 

300,00  

187,49 60 
Išlaidos 

komandiruotėms, Eur 
300,00 187,49 

Dėl pandemijos ir 

karantino ribojimų 

mažesnės išlaidos 

 
Direktorė                                                                                                                                                                                                                                         Alina Bernotienė  
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